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1. Obchodní firma
OMC s.r.o.

2. IČ:
482 901 65

3. Sídlo (bydliště):
Pražská 5600
Chomutov
430 01

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:
Jiří Košler – jednatel
Mobil: 602 276 547
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Kamil Bílý
Mobil: 602 541 921
mail: arch5d.kamilbily@gmail.com

Projektant:
Kamil Bílý
Haškova 3439
430 01 Chomutov
IČ: 86734024
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I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
ČSPHM a OBCHODNÍ CENTRUM BILLA, BRANDOV
Kategorie:
Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)
Příslušný správní úřad:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Číslo a popis záměru:
 Zařazení dle metodického výkladu do bodu 10.4 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., v platném znění - Skladování vybraných nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých,
žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro
reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t;
kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.
Důvodem toho zařazení je klasifikace automobilového benzinu a motorové nafty, ve smyslu
zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění,
včetně souvisejících předpisů a nařízení, jako karcinogenní látky 2. resp. 3. kategorie,
zdraví škodlivé.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Pozemek budoucí výstavby čerpací stanice pohonných hmot ( dále jen ČSPHM) a obchodního
centra BILLA se nachází na severním okraji obce Brandov po pravé straně ulice Rudé
armády, která je veřejnou komunikací III. třídy č. 25220 vedoucí k hraničnímu přechodu.
OC bude zahrnovat: prodejnu Billa, specializovanou prodejnu Duty free, ČSPHM
s parkovištěm a příjezdem. Záměr bude realizován na pozemcích v katastrálním území
Brandov parcelní číslo: 952, 3/5, 3/12, 3/14.
Zastavěná plocha objektu OC Billa
1.220,0 m2
Zastavěná plocha objektu Duty free
420,0 m2
Zastavěná plocha ČSPHM
455,4 m2
Parkovací místa (106 (6 míst pro ZTP)) + komunikace
4.665,0 m2
Chodník
336,0 m2
Plocha zeleně
3.889,6 m2
Celkem plocha
10.986,0 m2
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V areálu bude probíhat související výstavba objektů zajišťující napojení na potřebné
inženýrské sítě a přeložky inženýrských sítí.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Ústecký kraj
Brandov
Brandov

Obrázek – Zájmová plocha s orientačním umístěním záměru - širší vztahy

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry
(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)
Umístění připravovaného záměru ČSPHM, OC Billa a objektu Duty free v Brandově je dáno
výhodnou polohou vůči obci a hraničnímu přechodu. Lokalita se nachází v blízkosti státní
hranice s Německem. Navrženým řešením sleduje investor vytvoření nového moderního
obchodního centra (OC) s cílem výrazně zlepšit kvalitu služeb obyvatelstvu v dané oblasti a
rozšířit sortiment potravin a průmyslového zboží, zajistit tak komplexní službu zákazníkům
na vysoké úrovni. Provoz záměru přispěje ke zkvalitnění služeb poskytovaných občanům
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v rámci občanské vybavenosti města a celého mikroregionu (tj. Brandov, Nová Ves v Horách,
Hora Svaté Kateřiny, turisté navštěvující tento mikroregion Krušných hor).
Zřízení takovéhoto centra obchodu a služeb v daném prostoru je výhodné jak
z hospodářského a zásobovacího hlediska, tak i z hlediska městského a regionálního.
Výstavbou a provozem dojde k rozšíření stávající obchodní sítě města i vzniku nových
pracovních příležitostí pro místní obyvatele.
V areálu u OC bude vybudována Čerpací stanice pohonných hmot, která bude vybavena
třemi čtyř - produktovými oboustrannými stojany pro výdej benzinu a motorové nafty.
ČSPHM bude vybavena dvěmi dvouplášťovými pojezdovými nádržemi s obsahem 2 * 80
m3. Na čerpací stanici budou prodávány 3 produkty – benzin NATURAL 95 a 98 a motorová
nafta.
Při pracovní době ČS (od 6- 22 hod.,7 dnů v týdnu) bude předpokládaná celková roční
výtoč při maximálním využití stojanů cca 4 368 m3.
Vzniknou zde nová pracovní místa, předpoklad je, že bude zaměstnáno cca 16 osob. Provoz
bude organizován na 2 směny.
Možné kumulace
V době zpracování záměru není znám žádný záměr, se kterým by mohlo docházet ke
kumulaci negativních vlivů na ŽP.
Součtové hodnoty emisí hluku i znečišťujících látek a pozadí jsou zhodnoceny v hlukové
a rozptylové studii.
Obrázek – Katastrální mapa se zákresem zájmové plochy
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Obrázek – Zájmová plocha s orientačním umístěním záměru - užší vztahy

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí.
Záměrem investora je vybudování obchodního centra (OC) Billa, který bude zabezpečovat
značný sortiment potravinářského zboží v požadovaném množství a ve vysoké kvalitě.
Sortiment bude široký: potraviny, drogerie, domácí potřeby, hračky, papír, výběr
z elektrozboží či potřeby pro zahrádkáře a kutily. Je zastoupen úsek uzenin, lahůdek, pečiva,
stejně jako úsek ovoce a zeleniny, chlazeného a mraženého zboží.
Technologický postup a uspořádání provozu vychází z obchodní koncepce investora
a propracované logistiky od zásobování, skladování až po prodej. Základní filozofií je
zabezpečení stálého kompletního sortimentu o maximální kvalitě a čerstvosti. Proto je
zabezpečené plynulé. Tomu je přizpůsobeno i skladování, kdy se větší část zboží neskladuje,
ale přesouvá se přímo na prodejní plochu.
Specializovaná prodejna Duty free: jedná se o typ prodejny nabízející reprezentativní výběr
potravinářského i nepotravinářského a průmyslového zboží.
V současné době není v obci žádná ČSPHM a obyvatelé obce musí pro koupi pohonných
hmot dojet cca 20 km. Pro realizaci záměru tak hovoří skutečnost, že v dotčeném území se
obdobný záměr nevyskytuje, dotčené území leží na konci obce a svým provozem tak pro ŽP
nepředstavuje zásadní problém. Prověřená technologie čerpacích stanic, zejména technické
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zvládnutí nádrží na PHM je všeobecně známa a musí splňovat přísné bezpečnostní
a hygienické limity.
Stavba je navržena z materiálů odpovídajících mechanické odolnosti, stabilitě a požární
bezpečnosti.
Součástí stavby budou veškeré objekty zajišťující napojení na potřebné energie, kanalizaci, retenční nádrž, komunikace - parkovací stání a konstrukce pro reklamní plochy v rámci
objektu obchodního centra.
Dle sdělení SÚ pro území záměru v obci Brandov není zpracovaná územně plánovaná
dokumentace (ÚPD). (Příloha H.1.).

Varianty řešení
Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. přicházejí do
úvahy tyto varianty:
1. Aktivní varianta - navržený záměr
Jedná se o realizaci záměru výstavby ČSPHM a OC Billa. Popis aktivní varianty včetně
vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této dokumentace.
Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území,
různý poměr ploch v rámci skutečného využití (skladovací plochy, plochy parkoviště,
komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve svém důsledku ovlivnit
skutečný vliv na ŽP, který je dán záborem půdy a změnou dopravní situace.
2. Nulová varianta - bez realizace záměru
Nulová varianta bez činnosti - bez realizace záměru, je uvažována jako referenční varianta
určená pro srovnání vlivů záměru na životní prostředí.
3. Aktivní nulová varianta
Aktivní nulová varianta spočívá v řešení záměru pouze z hlediska technických potřeb a nejsou
zde zohledňovány požadavky ochrany životního prostředí. Tato varianta není realizovatelná,
neboť odporuje platným předpisům v oblasti ŽP v ČR.
Z hlediska rozsahu možných vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jsou v oznámení
většinou hodnoceny tyto základní varianty - porovnání stávajícího stavu (nulová varianta)
a záměr předkládaný oznamovatelem (aktivní varianta).
Popis stávajícího stavu životního prostředí je uveden v kapitole C oznámení. Předkládaný
záměr je popisován v kapitole B oznámení a hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je
provedeno v kapitole D oznámení.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Obchodní centrum Billa, Duty free a ČSPHM bude postavena v intravilánu obce Brandov, na
pozemcích ve vlastnictví investora v katastrálním území Brandov, p.č: 952, 3/5, 3/12,
3/14. Tyto parcely jsou situovány po pravé straně komunikace při jízdě z vnitrozemí směrem
k hraničnímu přechodu.
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ČSPHM:
Celková zastavěná plocha ČSPHM
Rozměry stavby-základní půdorysné ČSPHM:
Rozměry stavby-základní půdorysné přestřešení ČSPHM:
Obchodní centrum Billa:
Celková zastavěná plocha obchodní centrum Billa:
Rozměry stavby-základní půdorysné Billa:
Duty free:
Celková zastavěná plocha obchod duti free
Rozměr stavby – základní půdorysné duti free

279m2
12, 350 m x 26,300 m
21, 000 m x 8, 200 m
1 220m2
57,500 m x 21,750 m
420m2
12,000 m x 35,000 m

Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty:
SO 01 ČSPHM
SO 02 OBCHODNÍ CENTRUM BILLA + DUTI FREE
SO 03 ULOŽENÍ NÁDRŽÍ PRO SKLADOVÁNÍ PHM A PŘESTŘEŠENÍ VÝDEJNÍCH
STOJANŮ
SO 04 DROBNÉ OBJEKTY
SO 05 RETENČNÍ NÁDRŽ
SO 06 PŘÍPOJKA VODOVODU
SO 07 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
SO 08 KOMUNIKACE
SO 01 ČSPHM:
Založení stavby: Stavba bude založena na betonových pasech tl. 500mm a hloubky min.
1000 mm pod upravený terén. Pod základovou patkou bude vybudován štěrkopískový polštář
výšky 150 mm. Před zahájením betonáže základových pasů bude štěrkopískové podloží
hutněno a bude provedeno měření základové spáry, o této skutečnosti bude proveden zápis do
stavebního deníku a výsledky a následující betonáž bude vyhodnocena a povolena statikem,
který zápis podepíše.
Obvodové konstrukce: budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm
a budou zatepleny polystyrénem 100 mm. Obvodové zdi budou ukončeny ztužujícím věncem.
Příčky: budou provedeny z tvárnic Porotherm.
Podhled: bude tvořen ze sádrokartonu protipožárního zavěšeného na ocelové konstrukci,
zatepleného minerálními deskami tl. 2 x 100 mm.
Výplně otvorů: venkovní otvory budou vyplněny plastovými okny s tepelně izolačním
dvojsklem. Dveře u vstupu budou posuvné s nouzovým otevíráním, rám bude tvořen
z hliníkových profilů.
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Obklady: dle výběru architekta a investora, budou osazeny v sociálním zařízení,
skladovacích prostorách, technologické místnosti a myčce.
Podlahová konstrukce, bude vyhotovena v této skladbě:
o Keramická dlažba
o Cementový tmel
o Betonový potěr (případně podlahové vytápění)
tl.50 mm
o Hydroizolace technologická
o Tepelná izolace – polystyrén
tl.50 mm
o Hydroizolace 1x Bitagit + 1x Foalbit
o Deska hrubé podlahy–beton se sítí 6/100/100m
tl.150 mm
o Štěrkopískový podsyp
tl.150 mm
Střešní konstrukce: bude tvořena sedlovou střechou z dřevěných vazníků. Střešní krytina
bude tvořena šablonami Cemrit , nebo Bternit.
Pro ČSPHM jsou navrženy 2 pojezdové nádrže 2 * 80m3.
Nádrže budou děleny:
 80 000 litrů s dělením
6 m3 úkapy
24m3 BA 98
50m3 Diesel
 80 000 litrů s dělením
40m3 Diesel
40m3 NAT 95
Nádrže jsou navrženy jako pojezdové s vodě nepropustnými víky. Budou umístěny pod
plochou pro výdej PHM v hloubce 3000 mm (spodek nádrže) od povrchu a obsypány
štěrkopískovým hutněným zásypem tak aby minimální krytí nádrže bylo min 50 mm na
každou stranu nádrže. Pojezd nádrží zaručí pojezdová a zároveň tížná deska ze železobetonu
tl. 400mm. Tížná deska bude uložena na hutněný štěrkopískový obsyp – zásyp a po stranách
na betonových patkách, základová spára patek bude v hloubce 3900 mm pod povrchem, na
rostlém terénu. Povrch tížné desky bude opatřen nátěrem proti ropným látkám „Ladax“.
Výdejní plocha:
Plocha bude upravena v následných vrstvách:
o Beton – drátkobeton tl.120mm.
o Nátěr proti ropným látkám „Ladax“
o Podkladní vyrovnávací beton + síť 150/150/6 tl.100mm.
o Štěrkový podklad tl.560mm.
o Rostlý terén
Pří realizaci výdejních ploch budou veškeré rozvody a chráničky řádně izolovány. Výdejní
plocha bude ukončena horizontálně položenou silniční obrubou tak, aby voda a případné
úkapy stekly do vpusti uložené v nejnižším místě na výdejní ploše. Vpusť bude zaústěna
do nádrže určené pro úkapy, která je součástí nádrže pro PHM.
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Přestřešení výdejní plochy bude tvořeno ocelovou konstrukcí z „I“ profilů a „O“ profilů,
krokve krovu budou tvořeny z dřevěných trámů. Krytinu budou tvořit šablony z Bternitu nebo
Cembritu. Podhled výdejní ploch bude rovný a bude tvořen plechovými lamelami .
SO 02 OBCHODNÍ CENTRUM BILLA + DUTY FREE
Založení stavby: Stavba bude založena na betonových pasech tl. 500 mm a hloubky min.
1000 mm pod upravený terén. Pod základovou patkou bude vybudován štěrkopískový polštář
výšky 150 mm. Před zahájením betonáže základových pasů bude štěrkopískové podloží
hutněno a bude provedeno měření základové spáry, o této skutečnosti bude proveden zápis do
stavebního deníku a výsledky a následující betonáž bude vyhodnocena a povolena statikem,
který zápis podepíše.
Obvodové konstrukce: budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm tl. 300mm
a budou zatepleny polystyrénem 100 mm. V obvodovém zdivu budou provedeny
železobetonový pilíře, osově vzdálené 4000 mm. Obvodové zdi a pilíře budou ukončeny
ztužujícím věncem.
Příčky: budou provedeny z tvárnic Porotherm.
Podhled: bude tvořen ze sádrokartonu protipožárního zavěšeného na ocelové konstrukci,
zatepleného minerálními deskami tl. 2x100mm.
Výplně otvorů: venkovní okenní otvory budou vyplněny plastovými okny s tepelně
izolačním dvojsklem. Dveře u vstupu budou posuvné s nouzovým otevíráním, rám dveří a
prosklených výloh bude tvořen z hliníkových profilů
Obklady: dle výběru architekta a investora, budou osazeny v sociálním zařízení,
skladovacích prostorách, technologické místnosti a myčce.
Podlahová konstrukce, bude tvořena v této skladbě:
o
Keramická dlažba
o
Cementový tmel
o
Betonový potěr (případně podlahové vytápění)
tl.50mm
o
Hydroizolace technologická
o
Tepelná izolace – polystyrén
tl.50mm
o
Hydroizolace 1x Bitagit + 1x Foalbit
o
Deska hrubé podlahy–beton se sítí 6/100/100m
tl.150mm
o
Štěrkopískový podsyp
tl.150mm
Střešní konstrukce: bude tvořena sedlovou střechou z dřevěných vazníků. Střešní krytina
bude tvořena šablonami Cemrit, nebo Bternit.
Vzduchotechnika
V ČSPHM budou nuceně odvětrány prostory pro prodej zboží a nad prodejním pultem.
Prostor bude odvětrán tak aby se vzduch v prostoru vyměnil min 5x za hodinu.
Výpočet pro návrh technologie a výkonu:
Objem prostoru:

312 m3 * 5 = 1.560 m3/hod
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Potrubí vzduchotechniky bude vyústěno nad střechu budovy. Prostory sociálního zařízení a
skladovací prostory budou odvětrány přirozeně, ventilačními otvory do fasády.
V OBCHODNÍM CENTRU BILLA budou nuceně odvětrány prodejní prostory a prostory
pro skladování zboží. Prostor bude odvětrán tak aby se vzduch v prostoru vyměnil min 5 x za
hodinu.
Výpočet pro návrh technologie a výkonu:
Objem prostoru:
312 m3 * 5 = 1.560 m3/hod
Potrubí vzduchotechniky bude vyústěno nad střechu budovy. Prostory sociálního zařízení a
skladovací prostory budou odvětrány přirozeně, ventilačními otvory do fasády.
SO 05 RETENČNÍ NÁDRŽ:
Retenční nádrž bude vybudována pod terénem v hloubce 1 m o ploše 470 m2 a objemu
470 m3. Do retenční nádrže budou vypouštěny a svedeny vyčištěné dešťové vody zbavené
oleje, které budou čištěny přes ORL(odlučovač ropných látek) a čisté dešťové vody. ORL je
navržen typ DHCB 020 P-KOLALESCENČNÍ ODLUČOVAČ S AUTOMATICKÝM UZÁVĚREM,
-1
KALOVOU NÁDRŽÍ (NEL < 1mg/l) s průtokem 20 l * s . Kaly budou likvidovány odbornou
firmou dle potřeby a technického listu výrobce. Stěny retenční nádrže budou tvořeny
Bentonitem a štěrkopískovým podsypem.
SO 08 KOMUNIKACE:
Zpevněné plochy komunikace budou tvořeny ze živičného koberce. Parkovací prostory budou
zhotoveny ze zámkové dlažby. Parkovací prostory, konce komunikace a chodníky, budou
ukončeny a odděleny obrubami.
Parkovací plochy pro vozidla nad 3,5 t se skládají z těchto vrstev:
 80 mm zámková dlažba
 30 mm kladecí vrstva zrnitost 4-8 mm
 100 mm drcené kamenivo 8–16 mm
 100 mm drcené kamenivo 16-32 mm
 200 mm drcené kamenivo 32-63 mm
 100 mm štěrkopísek 0-8 mm
 100 mm štěrkopísek
 zhutnělá pláň
Povrch chodníku bude zhotoven ze zámkové dlažby v těchto vrstvách:
 60 mm zámková dlažba
 30 mm kladecí vrstva 4-8 mm
 100-150 mm drcené kamenivo 8-16 mm
 zhutněná pláň
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Základ pod vysavač a vzduchový stojan: Základ pod vysavač a vzduchový stojan bude
tvořen betonovou patkou š.1200 mm, výšky 400 mm a délky dle upřesnění dodavatele
technologie. Horní hrana základové patky bude 100mm nad okolním terénem. Základ bude
tvořen z betonu tř. C12/15, XC4, XF4, a bude vyztužen ocelovou sítí tř. 10 216E s oky
150/150/8mm a bude umístěna při spodním okraji betonové patky. Před betonáží budou do
betonové patky osazeny chráničky pro jednotlivé rozvody. Velikosti a dimenze chrániček
budou upřesněny dodavatelem technologie.
Základ pod totem: Základ pod totem bude tvořit betonová patka o rozměrech 2000 x 1300 x
1000 mm. Betonová patka bude umístěna 50 mm nad okolním terénem. Patka bude tvořena
z betonu tř. C12/15,XC4,XF4, a bude vyztužena ocelovou sítí s oky 150/150/8mm. Před
betonáží budou osazeny chráničko pro rozvody technologie dle požadavků dodavatele totemu.
Osazení a ukotvení totemu do betonové patky určí dodavatel totemu.
Před prováděním prací HTÚ (hrubé terénní úpravy), musí být ze zájmové plochy odstraněny
nebo přeloženy všechny stávající nadzemní i podzemní inženýrské sítě.
Zásobování

Zásobování OC Billa a ČSPHM bude probíhat nákladními vozidly (těžká, střední i lehká).
Převážná část zboží se dopravuje na paletách.
Počet zaměstnanců:

Uvažuje se, že objekt OC Billa, Duty free a ČSPHM bude zaměstnávat cca 16 osob. Provoz
bude organizován na 2 směny, provozní doba bude od 8 hod do 22 hod s cyklem PO až Ne.
Informační značení :

Panely pro ČSPHM a OC Billa budou osvětleny a umístěny na dobře viditelném místě
u vjezdu do areálu. Panel bude poutat pozornost zákazníků a zároveň plnit funkci identity
celého areálu. Konstrukce je navržena jako trojboký příhradový sloup ukončený rozšířenou
konstrukcí ve tvaru krychle s osvětleným nápisem. Výška celé konstrukce je max. 17 m,
hrana krychle na vrcholu 5 m. Po stranách hlavní nosné konstrukce jsou umístěny reklamní
panely jednotlivých obchodních jednotek.
Nové budovy budou napojeny na dostupné inženýrské sítě v místě.
 Vodovod (SČVK),
 Kanalizace splašková (SČVK),
 Kanalizace dešťová (Retenční nádrž).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Ukončení výstavby

březen / 2011
říjen / 2011
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
VÚSC:
ÚSC – město:

Ústecký kraj
Brandov

Obrázek – Brandov a umístění záměru

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí dle §10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.


§ 9 odst.1 zák. 334/1992 Sb. - souhlas s odnětím ze ZPF – orgán ochrany ZPF MěÚ,



§ 56 odst.1 zák.114/1992 Sb. – výjimky ze zákazů zvl. chráněných druhů – KÚ ÚK,



§17 zák. č. 86/2002 Sb. – povolení k umisťování staveb zvláště velkých, velkých
a středních stacionárních zdrojů - KÚ Ústeckého kraje a další rozhodnutí vyplývající
z požadavků státní správy,
ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním – Všeobecná stanovení,
07/1986,
Vyhláška 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních
děl,
ČSN 753415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými
látkami a jejich skladování,
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ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním - ustanovení, 07/198,
Zánik platnosti zákona č. 20/2004 Sb. , kterým se mění zákon č 254/2001 Sb.,
Vodní zákon 254 / 2001 Sb.,
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,
ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě
ropy a ropných látek silničními vozidly, 01/1988,
Zákon 311/2006 o pohonných hmotách a čerpacích stanicích PH,
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. - Vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
Územní a stavební řízení dle zák. 183/2006 Sb.
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II. Údaje o vstupech
B.II.1

Zábor půdy

Výstavba ČSPHM, OC Billa, parkoviště s příslušnými plochami nutnými pro provoz ČS se
uskuteční na pozemcích p.č. 952, 3/5, 3/12 a 3/14 v k.ú. Brandov.
Záměr bude vyžadovat zábor půdy v ochraně ZPF.
Tabulka – přehled pozemků dotčených záměrem
Parcel. č
Výměra m2
Druh pozemku
952
3/5
3/12
3/14

1.013

Ostatní plocha

1.241
3.737
4.995

ZPF/ TTP
ZPF/ TTP
ZPF/ TTP

Využití

BEPEJ/ třída ochrany

Neplodná půda
95001/ II. tř.
95001/ II. tř.
93601/ I. tř.
95001/ II. tř.

O kvalitě zemědělských pozemků vypovídá tzv. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická
jednotka pro zemědělské půdy (dle vyhlášky MZe č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci ve znění pozdějších předpisů).
BPEJ vypovídá v pětimístném čísle zejména o klimatických a půdních podmínkách v místě,
půdním typu, vlastnostech půdy a jejím podkladu, svažitosti a expozici pozemku.
Souhrnem lze konstatovat, že pořadí jednotlivých údajů BPEJ vypovídá o čísle na místě:
prvním
- o klimatickém regionu,
druhém a třetím
- o půdním typu, subtypu, zrnitosti, hloubce půdy,
čtvrtém
- o sklonitosti a expozici ke světovým stranám,
pátém
- o skeletovitosti, hloubce půdy apod.
Dle BPEJ jsou pak dále stanoveny tzv. třídy ochrany. Charakteristika tříd ochrany (dle
metod. pokynu č.j. OOLP/1067/96) pozemků dotčených záměrem:
I. - jsou sem zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II - jsou zde půdy zemědělské, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF se jedná o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně
zastavitelné.
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Pokud se budeme zmiňovat o změně užívání pozemků, je zde nutné zdůraznit, že bude
provedeno rozdělení pozemků dle funkčních požadavků stavby (pozemky pod budovami,
komunikace, parkoviště) a pouze tyto pozemky budou vyjmuty ze ZPF.
Jedná o pozemek, který je součástí ZPF, jehož ochrana se řídí zákonem č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. (úplné znění zák.
č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).
Jedná se o pozemky v k.ú. Brandov p.č. 3/5, 3/12, a 3/14, který má ochranu ZPF.
Zastavěná plocha OC Billa
1.220,0 m2
Zastavěná plocha Duty free
420,0 m2
Zastavěná plocha ČSPHM
455,4 m2
Zastavěná plocha (parkoviště, komunikace)
4.665,0 m2
Zastavěná plocha - chodníky
336,0 m2
Plocha zeleně ( 35,4% z celkové výměry pozemku)
3.889,6 m2
Celkem zastavěná plocha
10.986 m2(celková výměra pozemku).

B.II.2

Odběr vody

a) při výstavbě
V době výstavby nebudou kladeny zvýšené nároky na spotřebu vody. Voda bude nutná
v rozsahu obdobných stavebních aktivit zejména jako součást stavebních hmot (beton, malta,
apod.) Pro dělníky bude dodávka pitné vody řešena balenými vodami.
b) při provozu
Vodovodní přípojka:
Areál v Brandově bude napojen na stávající veřejný vodovod (vlastník SČVaK), konkrétní
připojení v ulici Rudé armády určí vlastník.
Potřeba vody dle zákona č.274/2001 Sb. a směrnice č.9/1973 Sb:
ČSPHM
Zaměstnanci
8
8 x 43,9 l/den
352 l/den
Strávníci
20j
20 x 32,9 l/den
659 l/den
Návštěvníci WC
30
30 x 16,4 l/den
494 l/den
Zaměstnanci WC
2sm.
2 x 1,236 l/den
2.472 l/den
CELKEM:
3.977 l/den
Prům. denní množství:
Qp =
3.977 l/den
Max. denní množství:
Qm =
5.965 l/den
Max. hodinová spotřeba
Qh =
248,5 l/hod
Měsíční spotřeba
Qr =
119.310 l/měsíc = 119,310 m3
Roční spotřeba
Qrok =
1.431.720 l/rok = 1.431,720 m3
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OC Billa + Duty free
Zaměstnanci
8
8 x 43,9 l/den
Návštěvníci WC
30
30 x 16,4 l/den
CELKEM:
Prům. denní množství:
Qp =
Max. denní množství:
Qm =
Max. hodinová spotřeba
Qh =
Měsíční spotřeba
Qr =
Roční spotřeba
Qrok =
CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY AREÁLU:

352 l/den
494 l/den
846 l/den
846 l/den
1.269 l/den
52,875 l/hod
25.380 l/měsíc = 25,380 m3
304.560 l/rok = 304,560 m3

Prům. denní množství:
Max. denní množství:
Max. hodinová spotřeba
Měsíční spotřeba
Roční spotřeba

4,823 l/den
7.234,5 l/den
301,44 l/hod
144.690 l/měsíc = 144,690 m3
1.736.280 l/rok = 1.736,280 m3

B.II.3

Qp =
Qm =
Qh =
Qr =
Qrok =

Energetické zdroje

a) Elektrická energie
Z důvodu výstavby a přilehlého parkoviště pro zákazníky budou elektroměrné skříně osazeny
v plastových pilířích na kraji pozemku.
ČSPHM
Příprava pokrmů
10kW
Myčka
5 kW
Speciální spotřebiče
10 kW
Osvětlení
30 kW
Klimatizace
12 kW
Ostatní spotřebiče
30 kW
Drobná elektronika
10 kW
Záložní zdroj
10 kW
Požadavky na jistič před elektroměrem 150 kW
Roční spotřeba …………………………25.480 kW
OBCHODNÍ CENTRUM BILLA
Spotřebiče
30 kW
Speciální spotřebiče:
10 kW
Osvětlení
50 kW
Ostatní spotřebiče
30 kW
Drobná elektronika
10 kW
Požadavky na jistič před elektroměrem 150 kW
Roční spotřeb ………………………….25.480 kW
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DUTY FREE
Spotřebiče
30 kW
Speciální spotřebiče:
10 kW
Osvětlení
50 kW
Ostatní spotřebiče
30 kW
Drobná elektronika
10 kW
Požadavky na jistič před elektroměrem 150 kW
Roční spotřeba………………………….25.000 kW
CELKEM AREAL …………………… 75 960kW
b) Topení:
Vzhledem k tomu, že předpoklad území bude plynofikováno v roce 2010-11, budou pro
zásobení objektů plynem vybudovány dvě nadzemní nádrže na zemní plyn o objemu
2 * 43 m3.
Nádrže pro skladování LPG budou v provedení nadzemní, umístěné na ocelové konstrukci na
betónové desce o objemu 43 m3. Svým provedením splňují požadavky evropského předpisu
pro tlaková zařízení 97/23/EG1 a jsou opatřeny označením CE. Tvarové provedení je
válcové ležaté. Použití nádrží je zejména pro skladování plynu při vytápění provozoven.

Zdroj: http://www.vpsr.cz/vyrobky

Vytápění objektu ČSPHM bude zajištěno plynovým kotlem o výkonu 24kW , otopnými
tělesy a klimatizační jednotkou o výkonu 7kW. Prostory budou vytápěny na optimální teplotu
ve vytápěných prostorech a to na +18 až +20 C.
1

Tlaková zařízení jsou regulovány směrnicí evropského parlamentu a rady 97/23/ES. Text této směrnice
byl převeden do právního řádu České republiky do nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
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Vytápění OC BILLA bude zajištěno plynovým kotlem o výkonu 2 x 24kW, otopnými tělesy
a závěsnými jednotkami (teplomety) s přívodem plynu. Prostory budou vytápěny na optimální
teplotu ve vytápěných prostorech a to na +18 až +20 C.
Vytápění objektu Duti free bude zajištěno plynovým kotlem o výkonu 24kW, otopnými
tělesy. Prostory budou vytápěny na optimální teplotu ve vytápěných prostorech a to na +18 až
+20 C.
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III. Údaje o výstupech
B.III.1

Ovzduší

Emise z čerpacích stanic pohonných hmot jsou velmi výraznou škodlivinou. Jsou tvořeny
převážně těkavými organickými látkami (VOC – volatile organic compouds), které zásadně
ovlivňují kvalitu ovzduší.
Nyní je používána definice, která VOC definuje jako „jakoukoliv organickou sloučeninu nebo
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo
roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. Tuto podmínku splňuje většina
alkanů a alkenů o nižším počtu uhlíků než 12, aromátů s 10 a méně uhlíkovými atomy,
alkoholů s 6 a méně uhlíkovými atomy, aldehydů a ketonů s 8 a méně, monokarboxylových
kyselin s 5 a méně, esterů, aminů a etherů s 9 a méně uhlíkovými atomy.“
Hlavním nebezpečím je jejich podpora vzniku přízemního ozonu. Přízemní ozon ničí lesy,
vegetaci, úrodu, poškozuje lidské zdraví, což je pozorovatelné hlavně v městských
aglomeracích. VOC jsou schopny se podílet na reakcích s dalšími škodlivinami, jako např.
oxidy dusíku, aj. Některé složky VOC ohrožují ochrannou vrstvu stratosférického ozonu a
podporují vytváření skleníkového efektu.
Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší, je možné
konstatovat, že z hlediska samotného provozu není znám případ negativního vlivu podobného
záměru na kvalitu ovzduší.
 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
odborná studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č.osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3.), závěry viz. kap.D.1.2.
a) V době výstavby
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Při výstavbě nejsou bodové zdroje znečišťování ovzduší trvale provozovány, pouze
krátkodobě je možno počítat s provozem stacionárních zařízení spalujících kapalná paliva.
Tabulka – emise zařízení pomocné a doplňkové mechanizace
Znečišťující látka
Emise

SO2

NOx

CO

CxHy

Benzen

PM10

4,8 g/l

26,8 g/l

27,2 g/l

21,7 g/l

3,7 g/l

13,3 g/l

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 25/80
Název záměru
ČSPHM a Obchodní centrum Billa, Brandov
OMC s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Hlavní plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší
Dočasným plošným zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby jsou především emise
poletavého prachu při provádění zemních prací. Emise zde vznikají jednak provozem
nákladních automobilů, jednak provozem stavebních strojů a pomocné mechanizace při
výstavbě provozních objektů, parkovacích míst a inženýrských sítí. Tyto projevy zvýšené
prašnosti jsou však přirozeným jevem každé stavební činnosti. Sekundární prašnost je nutné v
maximální míře eliminovat (skrápění prašných ploch, čištění vozidel před výjezdem ze
staveniště apod.).
Upřesnění údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního a
technologického zařízení.
Při požadavku dodržování technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné respektovat
opatření uvedená v další části předkládaného oznámení uvedená v kapitole (D.IV.2).
b) V době provozu
Hlavní bodové zdroje znečišťování ovzduší
Pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a ostatní potřebu bude použit zemní plyn (ZP), který
bude spalován.
Pro vytápění objektů ČSPHM, OC Billa a Duty free bude instalován 3x plynový kotel
o výkonu 24 kW.
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 21.000 m³/rok.
Tabulka – emisní charakteristika bodových zdrojů

Znečišťující látka

Maximální emise (g/h)

Průměrná emise (kg/rok)

Oxid siřičitý

0,92

0,20

Oxidy dusíku

124,80

27,30

Oxid uhelnatý

30,72

6,72

Těkavé organické látky

6,14

1,34

Tuhé znečišťující látky

1,92

0,42

Hlavní plošné a liniové zdroje znečišťování ovzduší
Výdej pohonných hmot bude u ČSPHM zabezpečován pomocí oboustanných stojanů pro
výdej automobilových benzínů a motorové nafty. Instalované výdejní stojany budou
vybaveny odsávací vývěvou, aby mohly být páry automobilových benzínů při tankování do
nádrží automobilů odsávány zpět přes výdejní hadici zpět do příslušné komory skladovací
nádrže, ve které budou kondenzovat. Při předpokladu doby trvání tankování cca 8 min.
umožní posuzovaná ČSPHM hodinovou průjezdnost cca 45 silničních vozidel. Využití
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instalovaného výdejního zařízení ve stanici PHM se předpokládá 70 % provozního fondu, tj.
ročně může být teoreticky obslouženo stanicí 183.960 vozidel, z toho bude cca 40 % vozidel
tankujících diesel s roční výtočí cca 4368 m3.
Z toho
o automobilových benzínů 2.113 m³/ rok
o motorové nafty 2.255 m³/rok
Emisní faktory určuje vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (pro čerpací stanice
pohonných hmot je emisní faktor 1.400 g VOC na m³ benzínu a 20 g VOC na m³ motorové
nafty). Za uvedených předpokladů budou celkové teoretické emise VOC činit cca
193 kg/rok.
Do výpočtu je zahrnut provoz na příjezdové komunikaci a po parkovišti, kde jsou navržena
stání (příjezd, odjezd, parkování). Pojezd po parkovišti se uvažuje podle vzdálenosti
konkrétního parkovacího místa od vjezdu.
Liniovým trvalým zdrojem znečišťování ovzduší zde bude hlavně intenzita provozu i pozadí
na silnici 25220, která je podle posledního celostátního sčítání dopravy (Ředitelství silnic a
dálnic, rok 2005) určena jako průměrná celoroční intenzita za 24 hodin. Tato intenzita činí v
úseku 4-2850 (Hora Sv. Kateřiny, vyústění silnice 25219 – Brandov) celkem 451 vozidel
(z toho 80 nákladních automobilů). Je uvažováno s přiměřeným nárůstem intenzity dopravy
na této komunikaci (pro rok 2015 je uvažován teoretický nárůst uvedené intenzity o hodnotě
1,5 x).
Je třeba zdůraznit, že tyto výše uvedené hodnoty jsou maximální a mají sloužit pro orientační
vyhodnocení možného dopravního zatížení lokality ohledně možných vlivů emisí z dopravy.
Zátěž z tohoto liniového zdroje také do jisté míry navýší množství škodlivin v ovzduší. (viz
tabulka), ovšem toto navýšení je z hlediska případného zhoršení imisní situace lokality zcela
bezvýznamné. Emisní faktory znečišťujících látek v následující tabulce jsou uvedeny pro
rychlost 20 km/h v areálu OC (příjezdové komunikace, parkoviště).
Tabulka – emisní úroveň EURO 3
Znečišťující látka / Emisní
faktor

NA (g/km), 50 km/h

OA (g/km), 50 km/h

Oxid siřičitý (SO2)

0,0833

0,0135

Oxidy dusíku (NOx)

1,1844

0,1021

Oxid uhelnatý (CO)

3,3938

0,2885

Uhlovodíky (CxHy)

1,1024

0,0616

Benzen

0,0171

0,0028

Tuhé částice frakce PM10

0,2522

0,0005
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Voda

a) V době výstavby
Stavba nebude zdrojem odpadních vod splaškových ani technologických. Vznikající dešťové
odpadní vody se budou zasakovat do přilehlých pozemků. Ubytování stavebních dělníků a s
ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo posuzovanou lokalitu, kde se
předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC a nádrže na vodu.
Vody technologické - v době výstavby nejsou produkovány.
Vody splaškové - je řešeno používáním mobilních WC.
Vody dešťové – jsou zasakovány v terénu.
b) V době provozu
a) vody splaškové
Jedná se o odkanalizování areálu ČSPHM a OC Billa. Kanalizace bude od objektu odvedena
přes revizní betonové šachty kanalizačním potrubím z tvrzeného PVC. v min spádu 2%.
Kanalizace bude vedena v zemi v minimální hloubce 1200 mm. Kanalizační trubka bude
uložena do pískového lože v min. krytí 100 mm nad a pod kanalizační trubkou a v nezámrzné
hloubce.
Splaškové odpadní vody (SČVK)
Splašková kanalizace bude napojena do stávajícího řadu kanalizačního sběrače splaškových
vod v ulici Rudé armády, který je ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
závod Ústí nad Labe, a ten určí konkrétní připojení.
Jedná se o odkanalizování objektu ČSPHM a OC Billa. Kanalizace bude od objektu odvedena
přes revizní betonové šachty kanalizačním potrubím z tvrzeného PVC. v min spádu 2%.
Kanalizace bude vedena v zemi v minimální hloubce 1200 mm. kanalizační trubka bude
ukládána do pískového lože v min tloušťce pod nad a vedle 100 mm.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody
pro potřeby návštěvníků a zaměstnanců. Znečištění odváděných vod bude mít charakter
odpadních vod vypouštěných z domácností či služeb, kdy převážná část znečištění je
produktem lidského metabolismu a hygienických potřeb.
Kanalizace splašková odvádí splaškové vody z objektů ČSPHM a OC Billa. Kanalizace
znečištěná tukem bude před zaústěním do splaškové kanalizace opatřena odlučovačem tuků.
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Množství splaškových vod
Prům. denní množství splaškových vod:
Max. denní množství splaškových vod:
Max. hodinové množství splaškových vod:
Měsíční množství splaškových vod
Qr =
Roční množství splaškových vod
Qrok =

Qp =
4,823 l/den
Qm =
7.234,5 l/den
Qh =
301,44 l/hod
144.690 l/měsíc = 144,690 m3
1.736.280 l/rok = 1.736,280 m3

b) vody dešťové
Dešťové odpadní vody
Dešťové vody ze střech budou svedeny potrubím uloženým v nosných sloupech. Dešťová
voda z přístřešku je odvedena plechovým potrubím zaústěným do dešťových svodů a po té do
dešťové kanalizace a retenční nádrže. Dešťové vody z parkoviště budou odváděny přes
odlučovače lehkých kapalin ORL (Lapol).
Pro odvodnění objektu je navržena soustava vnitřní oddělené kanalizace, která bude sloužit
k odvedení splaškových odpadních vod a dešťových vod ze střechy objektu.
Tabulka: množství dešťových vod

Plocha

plocha v m2

množství vod v l/s

odtok l/s

ČSPHM

573,76

6,88

5,715

OC Billa+ Duty free

810,60

9,727

8,07

komunikace

4.665

46,032

53,592

Celkem dešťových vod čistých ………………………………………………. 67,377 l/s
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Tabulka: množství dešťových vod čištěných

Plocha

plocha v m2

množství vod v l/s

odtok l/s

Parkoviště

1.178

14,14

5,715

Celkem dešťových vod čištěných přes Lapol …………………………...……15,99 l/s

Technologické odpadní vody nebudou záměrem produkovány.
B.III.3

Odpady

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění, a v souladu s navazujícími provádějícími vyhláškami, v platném znění.
a) Při výstavbě:
Zdrojem odpadů budou výkopové práce, které budou produkovat výkopovou zeminu (17 05
04 Zemina a kamení, kat. O), jež bude ale dále použita do hutněné podkladové vrstvy
obslužné komunikace, ke zpětným zásypům a k úpravě terénu.
(Orgánem, který provádí dozor nad odpadovým hospodářstvím, nesmí být požadováno, aby
investor ukládal zeminu na skládku!).
Investor s hlavním dodavatelem stavby smluvně ošetří, že hlavní dodavatel stavby je
zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů
vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo
odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor
vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů
odpadů. Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena
v následující tabulce:
Tabulka - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:
Č. ODPADU

NÁZEV DRUHU ODPADU

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výr. obsh. nebezpečné látky
Kabely
Izolační materiály
Směsné stavební a demoliční odpady
Zemina a kamení obsahující. nebezp. látky
Zemina a kameny
Asfalt s obsahem dehtu
Jiné stavební a demoliční odpady obs. nebezpečné látky
Papír a lepenka
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a

17 04 11
17 06 04
17 09 04
17 05 03
17 05 04
17 03 01
17 09 03
20 01 01
03 01 04

KATEGORIE
ODPADU
N
O
O
O
N
O
N
N
O
N
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08 04 10
12 01 09
15 01 02
20 03 99
20 03 03
0 03 01

dýhy obsahující nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod
číslem 08 04 09
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
Plastové obaly
Směsný komunální odpad (jinak blíže neurčen)
Uliční smetky
Směsný komunální odpad

O
N
O
O
O
O

b) Při provozu:
Odpad živočišného původu se bude skladovat v samostatném chladicím boxu - teplota 0 až
+4°C. Celý prostor včetně chladicího boxu se bude slitovat hadicí napojenou na vodovodní
baterii se studenou a teplou vodou 82°C.
Další odpad bude uložen v kompaktorech umístěných venku u zadního traktu objektu pod
zastřešením.
Tabulka – odpad při provozu areálu:
Č. ODPADU
20 01 21
13 05 03
20 02 01
20 03 03
20 01 01
19 08 05
15 01 02
20 03 04
20 03 99
15 01 01
15 01 03
15 01 04
15 01 09
15 01 10
15 02 02

16 01 19
16 01 20

NÁZEV DRUHU ODPADU
Zářivky nebo ostat. odpad s obs. rtuti
Kaly z lapáků nečistot
Biologicky rozložitelný odpad
Uliční smetky
Papír a lepenka
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Plastové obaly
Kal ze septiků a žump
Směsný komunální odpad ( jinak blíže neurčen)
Papírové a lepenkové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály(včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Plasty
Sklo

KATEGORIE ODPADU
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N

O
O

Způsoby nakládání s odpady
Před zahájením provozu požádá provozovatel o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
jakož i bude předkládat evidenci vznikajících odpadů v souladu s platnou legislativou
v oblasti nakládání s odpady.
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Při provozu zařízení bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné
údržby zařízení, větší část bude vznikat při likvidaci odpadkových košů. Vznikající odpady
budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového
hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi. Odpady lze odstraňovat nebo
využívat pouze předáním odpadů osobě k tomu oprávněné!
B.III.4

Hluk a vibrace

Hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Provozovatel bude postupovat
v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V době výstavby:
V období výstavby budou zdrojem hluku především hrubé terénní úpravy při asanaci území,
dále pak doprava a provoz automobilů na příjezdové komunikaci.
Stavební a montážní práce budou prováděny pouze v pracovní dny a v denní době2. Tento
zdroj hluku bude však pouze dočasný.
V prostoru výstavby byla pro výpočet emisí akustického tlaku použita kumulovaná hodnota
akustického výkonu zdrojů 100 dB, která odpovídá výkonu zařízení používaných při výstavbě
(hydraulické rýpadlo, nakladač, autodoprava apod.).
V době provozu:
Hlavním zdrojem hluku v období provozu bude automobilová doprava. Rozhodující zdroje
hluku jsou umístěné přímo ve venkovním prostoru. Zde je dominantní vliv dopravy, tj.
příjezd a odjezd vozidel v souvislosti s uskladněním a výdejem PHM pomocí výdejních
stojanů na zastřešeném manipulačním prostoru. Pro zákazníky a zaměstnance jsou navržena
parkovací stání pro osobní automobily (OA). Menší měrou se uplatní zdroje související s
provozem (zejména výstupy větrání vnitřních prostorů) a další časově proměnné vlivy
zdrojů v souvislosti s příjezdem a odjezdem vozidel tankujících PHM. Lokalita je
ovlivňována dopravním hlukem šířeným z uvedené komunikace.
Souhrnně uvádíme základní vstupní údaje o provozu ČS PHM:
o výpočtový rok: 2015,
o teoretický počet tankujících vozidel za 24 hodin podle instalované technologie
ČSPHM je maximálně 720 vozidel, z toho bude 40 % vozidel tankujících motorovou
naftu,
o intenzita dopravy v souvislosti s provozem obchodů se uvažuje cca 1.000 osobních
vozidel návštěvníků a zaměstnanců denně,
o zásobování se modelově uvažuje s intenzitou 10 nákladních automobilů denně,

2

Je nutné zohlednit i možnost uplatnění zvýšeného hygienického limitu při činnostech kratších než je rozsah
pracovní doby (7:00 až 21:00 hodin) ve smyslu přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
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o rychlost v intravilánu je menší, nebo rovno 50 km/h, na vjezdu, výjezdu a parkovištích
je menší, nebo rovno 30 km/h.
Kromě liniových zdrojů se dále uplatní i stacionární zdroje hluku umístěné ve venkovním
prostoru. Tyto zdroje jsou zahrnuty emisemi akustického výkonu kolem hodnoty 70 dB
(výstupy potrubí vzduchotechniky nad střechami objektů, myčka, speciální spotřebiče apod.).
Je využito skutečnosti, že hodnoty akustického výkonu lze kumulovat, a proto je provoz
ČSPHM modelován pouze jako 6 vhodně volených zdrojů na obvodových stěnách objektů a
v areálu.
 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
odborná studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č. osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3.) Vlivy na hlukovou situaci podrobněji řeší kap. D/I, odst. 3.
B.III.5 Jiné výstupy

Sadové úpravy:
Sadové úpravy budou vycházet ze základních požadavků na funkci zeleně v prostoru celého
areálu.
Sadové úpravy jsou navrženy s ohledem na snadnou následnou údržbu při respektování
rozhledových parametrů komunikací, průběhu inženýrských sítí i požadavků na viditelnost
důležitých prvků v areálu.
Prvořadým řešením jsou volné travnaté plochy doplněné na vhodných místech soustředěnou
skupinovou výsadbou.
Půdopokryvná výsadba nízkých keřů se předpokládá v ostrůvcích parkovacích řad
na parkovišti.
Sadové úpravy areálu v Brandově budou navrženy, a tento návrh bude po dohodě s odborem
ŽP MěÚ v Litvínově zpracován samostatně v PD ke stavebnímu povolení. Stanovisko odboru
ŽP bude součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
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Výčet

nejzávažnějších

environmentálních

charakteristik

dotčeného území
Posuzované území se nachází na severním okraji obce Brandov po pravé straně ulice Rudé
armády, která je veřejnou komunikací II. třídy č. 25220 vedoucí k hraničnímu přechodu.
Souhrn:











.

Zájmové území se nenachází v žádném zvláště chráněném velkoplošném ani
maloplošném území - nejsou zde vyhlášeny národní přírodní rezervace, přírodní
rezervace, národní přírodní památky či přírodní památky.
V dotčeném území (na ploše zamýšleného záměru) se nenacházejí prvky ÚSES,
a to ani na lokální, regionální či nadregionální úrovni.
Dotčené území není součástí přírodního parku.
Dotčené území není součástí soustavy NATURA 2000
Popisované území je součástí CHOPAV – Krušné hory
Bližší okolí dotčeného území je málo obydlené
V dotčeném území se nenacházejí žádné kulturní či historické památky, které by
mohl uvažovaný provoz záměru přímo ovlivnit.
Dotčené území se nachází v oblasti do určité míry antropologicky pozměněné.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
jeho proveditelnost.

Klima a ovzduší

Klimatické poměry v celém okrese Most ovlivňuje morfologie povrchu. Klimaticky spadá
zájmové území na rozhraní okrsků CH 6 a CH 7, tzn. s typem klimatu s krátkým létem,
dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou a dlouhou mírnou
zimou. Srážky dosahují cca 650 - 750 mm, počet dní se sněžením se pohybuje mezi 45 – 60.
Průměrná roční teplota činí cca 5,5 °C.
Zákonem č. 86/2002 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)
jako prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení
(aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového
imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné
meze tolerance. Dle věstníku MŽP (částka 4/2010) je posuzovaná oblast zařazena do
tohoto seznamu.
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Územní systém ekologické stability krajiny

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Ochrana ÚSES je
povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ.
J směrem je ve vzdálenosti cca 9 km od předloženého záměru se nachází hranice osa
neregionálního biokoridoru (NRBK) – Božidarská rašeliniště – Hřenská skalní města.
JJV směrem se nachází nadregionální biocentrum (NRBC) - Jezeří ve vzdálenosti cca
11,5 km.
Regionální biocentra (RBC)- Klikové rašeliniště se nachází JJZ ve vzdálenosti cca 7 km,
J směrem se nachází Jelení rašeliniště - vzdálené cca 9,5 km a JJV směrem se nachází
Medvědí skála - vzdálené cca 10,5 km.

Obrázek – ÚSES
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Zvláště chráněná území

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
chrání přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území tím, že umožňuje
jejich vyhlášení za zvláště chráněná území, přičemž se stanoví podmínky jejich ochrany. Do
kategorie zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.
a) Velkoplošná ZCHÚ:
Řešené území nespadá do žádného velkoplošně chráněného území.
V dané lokalitě se nenachází chráněné oblasti, ani národní parky. Svým provozem
navrhovaná stavba neovlivní žádná velkoplošná chráněná území.
b) Maloplošná ZCHÚ:
Plocha uvažovaného záměru nespadá ani se přímo nedotýká žádného maloplošného
chráněného území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. V okolí uvažovaného záměru JJZ směrem cca 4,5 km se nachází přírodní rezervace
(PR) Buky a javory v Gabrielce. Chráněné území má rozlohu 64,621 ha, hlavním úkolem
rezervace je chránit zdejší lesní porosty. Převažují tu smrkové bučiny, střední část tvoří
bukové porosty s javorem klenem, staré místy až 180 let.
Ve vzdálenosti 10,7 km V směrem se nachází PR Černý rybník, JZ směrem se nachází PR
Bučina na Kienhaidě vzdálená cca 10,0 km.

Obrázek – Chráněná území v širším okolí uvažovaného záměru
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c) CHOPAV:
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále CHOPAV) jsou ustanovením § 28 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), definovány jako
oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Vláda
tyto oblasti vyhlašuje nařízením. Posuzované území je oblastí přirozené akumulace vod
CHOPAV.
Nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod
(CHOPAV), těmito oblastmi byly vyhlášeny - Brdy, Jablůnkovsko, Krušné hory,
Novohradské hory, Vsetínské vrchy, Žamberk, Králíky.
Celé posuzované území je oblastí přirozené akumulace vod CHOPAV - Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod – Krušné hory.

Obrázek – CHOPAV, označení uvažovaného záměru

Voda
Hydrologická charakteristika
Významným vodohospodářským dílem oblasti je přehrada Fláje (V směrem cca 15 km). Tato
přehrada je vodohospodářsky významná, svým povodím území záměru nezasahuje a ani
jinak nebude ovlivňovat posuzovaný záměr.
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Nejvýznamnějšími toky zájmového území jsou Svidnice, Flájský potok a Načetínský
potok.
Z směrem cca 350 m je hraniční Načetínský potok a V směrem cca 270 m je hraniční
Flájský potok. Tyto potoky jsou součástí hranic s Německem a tvoří přirozenou hranici.

Hydrologie daného území s označením uvažovaného záměru

.

Významné krajinné prvky

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §3 písm.b) je
významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Evropsky významné lokality – nejbližšími jsou Načetínský a Flájský potok. Uvažovaný záměr
do VKP nezasáhne.
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Obrázek – PO+EVL, označení uvažovaného záměru
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Natura 2000

Dle zákona č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů byla v souladu s právem
Evropských společenství v České republice vytvořena soustava NATURA 2000, která na
území ČR vymezil evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které používají smluvní
ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Dle vyjádření KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí, ve smyslu §45i zákona
114/19925 Sb., nemůže mít výstavba ČSPHM a OC Billa, Brandov vliv na území
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. (příloha H.1).
Nejbližší PO jsou:
PO - Novodomské rašeliniště – Kovářská se nachází JJZ a J směrem vzdálené cca 5,2 km,
PO - Východní Krušné hory leží ve vzdálenosti od uvažovaného záměru cca 8,5 km.
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Obrázek – NATURA 2000
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Území hustě zalidněná

V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. K 31.12..2009 bylo v obci Brandov
trvale hlášeno 243 obyvatel. Věkový průměr obyvatel je 38 let. Rozloha příhraniční obce je
1230 ha. Obec je vyhledávanou turistickou oblastí.
.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Brandov je horská vesnička – obec (ves) založena až v 16. století. První dochovaná písemná
zmínka o Brandově pochází z roku 1549, svůj název původní ves nejspíše přejala od svého
pravděpodobného zakladatele Němce Branda. Samotný pojem Brand znamená žár, pálení,
požár, německý kolonista jej dostal díky svému způsobu získávání půdy - vypalování lesů.
Vznik a rozvoj krušnohorského osídlení byl úzce vázán s těžbou mědi a stříbra. Brandov byl
významný těžbou železné rudy, mnoho zdejších obyvatel se také věnovalo dřevovýrobě.
Za okupace Němci v Brandově prováděli průzkum, zda by nebylo možné těžbu na zdejších
dolech obnovit. Důlní práce však byly v roce 1942 definitivně zastaveny. Na katastru
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Brandova je malá permokarbonská pánev se čtyřmi dnes již vytěženými slojemi
nejkvalitnějšího černého uhlí - antracitu.
Brandov dnes patří mezi rekreační oblasti, nachází se zde mimo jiné i hraniční přechod pro
pěší do SRN.
Nejznámější památkou v obci je Kostel Svatého Michaela Archanděla, který nabízí mnohá
kulturní využití.
V následující tabulce jsou uvedeny významné chráněné památku v obci Brandov.
Most, Sídelní útvar / čast obce: "Brandov", Čechy

42605 / 5-312

Most

Brandov

kostel sv. Michaela
Archanděla

střed obce

10166 / 5-5620

Most

Brandov

kaple Vzkříšení Páně

hřbitov

42882 / 5-311

Most

Brandov

socha sv. Jana
Nepomuckého

Z od kostela, při
silnici
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C.2
Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
Posuzované pozemky budoucího areálu se nachází na severním okraji obce Brandov cca 1200
m od hraničního přejezdu, který těsně sousedí s městem Olbernhau v Německu.
Vhodnost zvoleného staveniště je dána polohou vůči obci a snadným přístupem. Zástavba
v daném území je z hlediska své struktury pro daný účel vhodná jak svým obsahem, tak
architektonickým výrazem.
Výstavba významně neovlivní žádnou ze složek ŽP v dotčeném území. S ohledem na zábor
ZPF je možné ovlivnění uvažovat u půdy, následně pak i částečné ovlivnění fauny a flory.
.

Půda

Podle údajů z katastru nemovitostí je pozemek, na kterém je navrhována stavba, zemědělskou
půdou. Jedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu, jehož ochrana se řídí zákonem
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
(úplné znění zák. č. 231/1999 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb.).
Parcela dotčená stavbou je charakterizována bonitovanou půdně ekologickou jednotkou
– BPEJ. Podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 12. 6. 1996
č.j. OOLP/1067/96 patří BPEJ dotčených parcel do I. a II. třídy ochrany.
Dle výpisu z katastru nemovitostí se uvažovaný záměr uskuteční na pozemcích investora
č. 952, 3/5, 3/12, 3/14 v katastrálním území Brandov. Záměr vyžaduje odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu.
V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z plochy záboru humusová vrstva
o mocnosti cca 0,40 m (celkové množství sejmuté ornice tak činí cca 4.000 m3), humus
bude rozprostřen (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do
původního stavu, v rámci řízení o vynětí určí investorovi MěÚ OŽP a orgán ochrany ZPF.
V případě, že místní zeminu z důvodu jejích mechanických vlastností nebude možno použít,
určí OSS způsob další způsob jejího využití. V závěru výstavby záměru bude humusová
vrstva použita na detailní terénní úpravy celého areálu.
.

Fauna a flora, ekosystémy

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (mikyška et al. 1969) pokrývaly
zájmové území květnaté bučiny (Eu-Fagion), které v nivách potoků přecházely do luhů a olšin
(Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Na výše položených místech (u Nové vsi v Horách a
Malého Háje) navazovaly na květnaté bučiny chudé bikové bučiny (Luzulo-Fagion), ve
kterých se ostrůvkovitě nacházely podmáčené smrčiny (Bazzanio-Piceetum, SphagnoPiceetum).
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Celá zkoumaná oblast spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976
(skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do obvodu Českého mezofytika, fytogeografického
okresu 25. Krušnohorské podhůří, podokresu 25a. Krušnohorské podhůří vlastní. Tato oblast
se vyznačuje hojným výskytem druhů západního rozšíření.
 K posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl proveden ZÁKLADNÍ
INVENTARIZAČNÍ BIOLOGICKÝ PRŮZKUM (příloha H.4.) - cévnaté
rostliny, obratlovci, vybrané skupiny bezobratlých, a to v celém vegetačním období
roku 2009.
Závěr průzkumu v dané lokalitě:


Botanika

V zájmovém území bylo zaznamenáno 76 taxonů cévnatých rostlin. Z tohoto počtu byl
zaznamenán jeden druh chráněný podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění,
a to ohrožený koprník štětinolistý, jedná se o plošně rozšířený druh, jež se hojně vyskytuje i
v navazujícím území.


Zoologie

Obojživelníci a plazi:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů byl během průzkumu v roce 2009 zjištěn
jeden druh obojživelníka, skokan hnědý, který není zařazen mezi zvláště chráněné druhy.
Dále jeden zvláště chráněný druh plaza, dle vyhlášky 395/1992 zařazený do kategorie:
Silně ohrožené
ještěrka živorodá,
která se vyskytuje plošně po celém území. Na uvedený druh je nutno požádat o výjimku
v souladu s §56 zák.č.114/1992Sb. Jejich ovlivnění výstavbou je mírné.
Ptáci
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2009
zaznamenáno 31 druhů ptáků, z toho 7 druhů na lokalitě přímo hnízdí nebo jsou na ni
bezprostředně svým biotopem vázány. Jedná se o druhy hnízdící ve stávajícím remízku.
Z ostatních zjištěných druhů ptáků, a to včetně širšího území, je 6 druhů zařazeno mezi
zvláště chráněné druhy, a to v kategorii:
Silně ohrožené
chřástal polní,
křepelka polní,
Ohrožené
krkavec velký,
rorýs obecný,
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
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Z hnízdících druhů není žádný druh zařazen mezi zvláště chráněné. Tři zvláště chráněné
druhy ptáků (chřástal polní, křepelka polní a ťuhýk obecný) se vyskytují v ovlivnitelném
navazujícím území. Výstavbou mohou být tyto druhy mírně negativně ovlivněny, a to
zejména fragmentací krajiny, světelným a hlukovým znečištěním. Ostatní tři druhy nebudou
stavbou nijak ovlivněny. Nejedná se o zásah do jejich biotopu a populace.
Je ale třeba upozornit na fakt, že všechny druhy volně žijících ptáků (nejen druhy zvláště
chráněné) jsou chráněny dle §5a zák. 114/1992 Sb.
Savci:
V celém zájmovém území včetně širších vztahů bylo během průzkumu v roce 2009
zaznamenáno 9 druhů savců, z nichž není žádný zařazen mezi zvláště chráněné.
Detektoringem nebyl v lokalitě zjištěn výskyt netopýrů. V zájmovém území nejsou známy
žádné letní kolonie, či zimní úkryty.
Bezobratlí:
Na konkrétních posuzovaných lokalitách nebyl zjištěn žádný druh Carabidae. Z denních
motýlů byly zjištěny 7 běžně se vyskytující druhy.
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D.1
Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti,
složitosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání,
frekvence a vratnosti)
D.1.1 Vliv na veřejné zdraví a bezpečnost
.

Vliv výstavby na faktor pohody a zdraví obyvatelstva

Vlivy hodnoceného záměru budou vlivy zcela typické pro obdobné obchodní objekty.
Provozem obchodního centra nevzniknou žádná významná zdravotní rizika, která by byla
vyvolána stavbou záměru ani se nepředpokládá žádné reálné přímé negativní ovlivnění
obyvatelstva.
Na základě výstupů z provedených odborných studií lze očekávat, že provozem stavby
nebudou porušovány zásady ochrany veřejného zdraví nebo psychologické zátěže
z narušení faktoru pohody obyvatel.
K určitému narušení faktoru pohody dojde v těsném okolí plochy záměru v období stavebních
prací. Z hlediska tohoto narušení je nutno na připravované práce upozornit obyvatele
s dostatečným předstihem.
Dalším vlivem bude i problematika zvýšené prašnosti v přilehlých ulicích, a to také jen
v období stavebních prací. Tuto prašnost lze technickými opatřeními minimalizovat - i zde
je nutné s dostatečným časovým předstihem o této skutečnosti obyvatele přilehlého okolí
informovat.
Všechny vznikající odpady jsou známé a budou likvidovány autorizováni subjekty v souladu
se zákonem.
Budoucí provozovatel musí dodržovat všechny předpisy o ochraně životního prostředí.
Umístění zařízení staveniště, skladovacích ploch, případná deponie zeminy a volba
příjezdových cest na staveniště musí být provedeny s ohledem na ochranu životního prostředí.
Po dobu realizace stavby lze předpokládat při deštivém počasí možnost částečného znečištění
silnic a komunikací z důvodu výjezdu stavební mechanizace a vozidel ze stavby. Silnice
a komunikace zasažené stavbou musí být po dobu stavby průběžně čištěny.
Neméně důležitým měřítkem je pro faktor pohody i samotný postoj obyvatel. Obyvatelé
budou existenci stavby vnímat rozdílně, proto i faktor pohody těchto lidí bude mít rozdílnou
intenzitu.
.

Vliv hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Toto nařízení zrušuje
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. a nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
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Hluk je zvuk, který člověka ruší. Představuje fyzikální energii, přenášenou sluchovým
analyzátorem do centrální nervové soustavy, přináší do organismu informace a umožňuje
člověku komunikaci s prostředím i společností.
o Komunální hluk (také zvaný environmentální, residenční nebo domácí) je
definován jako hluk ze zdrojů s výjimkou pracovišť. Hlavní zdroje komunálního hluku jsou
silniční, železniční a letecká doprava, průmysl, stavby a veřejné práce a hluk ze sousedství.
o Lokální hluk z průmyslu způsobuje značné obtěžování a znalost vztahu mezi
obtěžováním a hlukem umožňuje předpověď hlukového obtěžování a tím i řízení hlukového
rizika.
V následující tabulce je určen vliv výstavby areálu pro celkovou hodnotu akustického
výkonu zdrojů 100 dB, dále je zde uveden vliv provozu ČS PHM a obchodů pro teoretický
počet tankujících vozidel.
Nejbližší objekty jsou definovány jako referenční body (r.b.) výpočtu. Za předpokladu
dodržení vstupních akustických parametrů jednotlivých uvažovaných zdrojů hluku a splnění
dalších předpokladů hlukové studie lze situaci v době provozu záměru charakterizovat na
základ provedené HS takto:
výstavba

provoz

pozadí

provoz + pozadí

r.b.

x (m)

y (m)

LAeq,s (dB)

LAeq,den (dB)

LAeq,den (dB)

LAeq,den (dB)

1

1566

1243

62,2

45,2

54,3

54,8

2

1571

1228

61,7

38,4

53,1

53,2

3

1618

1199

60,2

49,1

52,6

54,2

Specifikace referenčních bodů:
- r.b. 1, r.b. 2 – obytný objekt (č.p. 1),
- r.b. 3 – obytný objekt (č.p. 245).
Vliv provozu areálu, zahrnující provoz ČSPHM, obchodního centra BILLA a obchodního
objektu DUTY FREE, nepřesahuje v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb limit,
který činí s ohledem na denní charakter provozu areálu 50 dB. Intenzita provozu je volena
teoretická, a to podle možností čerpání PHM. Dále jsou zohledněny uvedené stacionární
zdroje.
Pro výstupy modelových výpočtů podle programu HLUK+ platí nejistota vypočtených imisí
± 2 dB.
Závěr Hlukové studie:
„Pro vliv provozu jsou dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve
venkovním prostoru. Maximální výpočtové hodnoty, které zohledňují intenzitu která
odpovídá možnostem čerpání PHM, odpovídají ze 70 % očekávané intenzitě dopravy po
komunikaci 25220 v roce 2015 (tj. tankuje většina projíždějících vozidel). Takto určené
imisní hodnoty leží pod limitem, respektive v pásmu nejistoty výpočtu. Součtové
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hodnoty pozadí a vlivu provozu areálu včetně čerpací stanice leží těsně pod limitem
55 dB. Míra ovlivnění okolí závisí zejména na intenzitě dopravy po uvedené
komunikaci“. (Ing. Talavašek, HS str.17)
Na základě zjištěných skutečností a výsledcích hlukové studie lze konstatovat, že vlivy
provozu minimální, protože vypočtené imisní hodnoty záměru leží těsně pod limitem 55 dB.
.

Vlivy sociálně – ekonomické

Obchodní zařízení tohoto typu umožňuje díky způsobu prodeje nižší ceny zboží a výhodný
velký nákup do auta. Znamená pro obyvatele značné rozšíření nákupních možností.
Nezanedbatelnou skutečností je také dostupnost zásobování a vytvoření nových pracovních
míst, tedy i v oblasti sociálně - ekonomické lze očekávat mírný příznivý vliv na situaci
zaměstnanosti oblasti. Po uvedení OC do provozu se předpokládá vytvoření cca 16 přímých
pracovních míst.
Vlivy záměru na obyvatelstvo lze považovat za podmínek dodržení navržených opatření za
nevýznamné, z hlediska sociálně - ekonomického za mírně pozitivní.

D.1.2 Vlivy na složky ŽP
.

Vlivy na faunu a floru, ekosystémy

Vzhledem k rozsahu a k umístění záměru není předpoklad, že by záměr mohl ohrozit biotop
nebo vést k ohrožení určitého rostlinného či živočišného druhu. V lokalitě výstavby byl
v období přírodovědného průzkumu zjištěn výskyt zvl. chráněných rostlin a živočichů.
Na základě zjištěných druhů je nutno požádat o udělení výjimky podle §56 zákona
č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z důvodu zásahu do biotopu, či
populace zvláště chráněného druhu, neboť lze následným provozem světelným a hlukovým
znečištěním předpokládat vliv na hnízdní populace křepelky polní a chřástala polního
v navazujícím území.
Na základě zjištění bude nutno požádat o výjimku ze základních ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle §56 zákona) pro následující druhy.
VÝJIMKY ZE ZÁKONA Č. 114/1992Sb.
Druh

ještěrka živorodá
chřástal polní
křepelka polní
ťuhýk obecný
koprník štětinolistý

kategorie

silně ohrožený druh
silně ohrožený druh
silně ohrožený druh
ohrožený druh
ohrožený druh

orgán ochrany přírody

Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
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U ostatních zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců (krkavec velký, rorýs obecný
a vlaštovka obecná) není nutno žádat o výjimku ze základních podmínek ochrany, neboť
všechny tyto druhy se vyskytují v širším území, jež nebude stavbou ani následným provozem
dotčeno. Nebudou nijak negativně ovlivněny populace těchto druhů v daném území ani jejich
biotop.
Pozn. Od 2.1.2010 na základě novely zákona č.114/1992 Sb. je příslušným orgánem i u
silně ohrožených druhů Krajský úřad Ústeckého kraje.
Společenstva:
Na lokalitě se ve větší míře vyskytují rostlinná společenstva, jež mají přirozený charakter,
pouze podél silnice jsou mírně ruderalizována.
Nepřímé vlivy
 na rostliny se nepředpokládají,
 na živočichy – následným provozem lze světelným a hlukovým znečištěním
předpokládat vliv na hnízdní populace křepelky polní a chřástala polního
v navazujícím území.
Závěr:
„Jedná se o záměr situovaný mimo současně zastavěné území obce. Na lokalitě se ve větší
míře vyskytují rostlinná společenstva, jež mají přirozený charakter, jen podél silnice a
chalup jsou mírně ruderalizovaná.
Rovněž zde byl v poměrně těsné blízkosti zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů
ptáků, jež mohou být mírně negativně ovlivněny, a to jak samotnou stavbou, tak zejména
následnou fragmentací krajiny a hlukovým a světelným znečištěním“.(Tejrovslý H.4. str.10)
Vlivy na faunu a floru lze považovat za středně významné, v případě dodržení
doporučených kompenzačních opatření akceptovatelné.
.

Vlivy na vodu

Splaškové odpadní vody od nového objektu OC budou odváděny navrhovanou splaškovou
kanalizací do veřejné splaškové kanalizace – hlavního sběrače KA 300 mm v ulici Rudé
armády.
Dešťové vody ze střech obou objektů i mírně znečištěné (zaolejované) odpadní dešťové vody
z parkoviště a stání osobních a nákladních aut budou vedeny do odlučovače lehkých kapalin
se sorpčním filtrem do retenční nádrže.
Ovlivnění znečištění povrchových a podzemních vod:
Předpokládaná čerpací stanice je standardně vybavena proti průniku hlavně ropných látek
do povrchových a podzemních vod, tak jak je u takových i větších čerpacích stanic obvyklé:
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o Skladovací nádrže jsou dvouplášťové s trvalým hlídáním těsnosti mezipláště sondou.
o Potrubní rozvody jsou navrženy tak, že možné zdroje drobných úniků ropných látek
jsou při běžném provozu nebo při údržbě a revizních zásazích nepropustně odděleny
od okolního terénu.
o Těsnost vlastních potrubních rozvodů je monitorována sondami.
o Veškeré úkapy je nutno při jejich zjištění okamžitě likvidovat.
o Úkapy za zastřešené stáčení a výdejní plochy, která je řešena jako uzavřená vana z
nepropustného materiálu, jsou napojeny na odlučovač
Vlivy realizace stavby a provozu záměru na vodu lze označit za akceptovatelné.
.

Vlivy na půdu

Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to především z hlediska záboru ZPF v I. a
II. třídy ochrany. Tento vliv lze svým rozsahem i z hlediska významu považovat za mírně
negativní.
Z plochy staveniště o výměře cca 10.986 m2 bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti cca
40 cm a to dle požadavků orgánů ochrany ZPF, v současné době je předběžně uvažováno s tl.
cca 0,40 m – tedy o sejmutí hmoty o objemu cca 4. 000 m3.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá znečištění půdy v zájmovém území. Rovněž
činnost v nově navržených objektech nepředstavuje zvýšené riziko znečištění půdy. V období
realizace ale nelze vyloučit únik paliva či olejů ze stavební techniky a automobilů v případě
havárie. V takovémto případě je třeba postupovat dle platného havarijního plánu.
Zemní práce (hrubé terénní úpravy – HTÚ) představují odkopávky a sejmutí ornice. Způsob
využití určí v dalším stupni odbor ŽP v MěÚ Litvínov. Zeminu je možno využít pro sadbové
účely a na dorovnání terénu. Veškeré úpravy na dotčených pozemních komunikacích a na
příjezdech na parkoviště a prostorech určených pro zásobování OC budou řešeny v souladu
s ČSN 73 6110, TP 135.
Vytěžená půda při skrývce z plochy staveniště se v největší možné míře vrátí na původní
místo, popř. bude použito na sadbové a terénní úpravy.
V případě, že místní zeminu nebude možné z důvodu mechanických vlastností použít do
násypů a terénních úprav bude postupováno dle závěrů OSS ŽP MěÚ Litvínov.
Jedná se o vynětí půdy ze ZPF, která je zařazena do I. a II. třídy ochrany. Její vynětí dle
Metodického pokynu je jen podmínečně možné a to jen při dodržení případných
kompenzačních opatření. (dle požadavku OSS).
Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Vlivy na půdu lze označit z hlediska záboru ZPF jako mírně negativní.
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Vlivy na klima a ovzduší

 Pro objektivní posouzení vlivů záměru na imisní situaci v okolí byla zpracována
odborná studie (Ing. Josef Talavašek - držitel osvědčení o autorizaci podle
zák.č.86/2002 Sb., č. osvědčení o autorizaci č.j.: 457/820/08/DK ze dne 12.02.2008.
(Příloha H.3.), závěry viz. kap.D.1.2.
Jako podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší byla použita větrná růžice Českého
hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), do výpočtu jsou zahrnuty bodové (výstupy
spalování ZP) liniové (komunikace), respektive plošné (parkoviště) zdroje. Nejbližší obytné
objekty jsou zahrnuty jako referenční body výpočtu.
Imisní pozadí základních znečišťujících látek v regionu je zjišťováno nejblíže ve stanici
ČHMÚ v Rudolice v Horách, která je vzdálena cca 7 km od námi popisované lokality.
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek v
přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Údaje o imisní charakteristice lokality jsou převzaty od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2008
z pohledu nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona
86/2002 Sb. v platném znění.
Zákonem č. 86/2002 Sb. v platném znění jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO) jako prováděcím právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo
sídelní seskupení (aglomerace), kde je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů
nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená
o příslušné meze tolerance.
Dle věstníku MŽP (částka 4/2010) je posuzovaná oblast zařazena do tohoto seznamu.
Jedná se o území, kde dochází k překračování cílového imisního limitu pro prachové
částice PM10 .
K vymezení OZKO na základě dat za rok 2008. Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou
byly OZKO vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. V případě města Litvínova
dochází k překročení denních imisních limitů pro PM10 na 3,3% území, které je
v působnosti Stavebního úřadu Litvínov.
V roce 2008 byly v měřící síti ČHMÚ (č. 1317 – Rudolice v Horách) naměřeny následující
hodinové – denní – roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusičitého (NO2), benzenu
a frakce prachu PM10, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 51/80
Název záměru
ČSPHM a Obchodní centrum Billa, Brandov
OMC s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

Tabulka – imisní koncentrace
Znečišťující látka /
Koncentrace

pro dobu

pro dobu

průměrování 1 h

pro dobu

průměrování 24 h

229,0 µg/m

40,9 µg/m

7,4 µg/m3

NO2

109,0 µg/m3

34,6 µg/m3

10,6 µg/m3

9,6 µg/m³

2,2 µg/m³

0,5 µg/m³

150,0 µg/m3

45,0 µg/m3

12,8 µg/m3

PM10

3

průměrování 1 rok

SO2

benzen

3

Tato pozaďová regionální stanice, která má reprezentativnost od 4 do 50 km, je umístěna na
náhorní rovině cca 7 km jižně od posuzované lokality.
Určení vlivu na okolí je provedeno v referenčních bodech u nejbližších okolních objektů.
S ohledem na skutečnost, že referenční body jsou zvoleny v bezprostředním okolí zdrojů, je
vliv terénu mezi zdroji a referenčními body, kde jsou počítány imisní hodnoty, naprosto
zanedbatelný. Také je splněna podmínka, že výpočet je proveden ve volném terénu, zde tedy
ve volném terénu mezi zdroji a referenčními body.
S ohledem na volbu referenčních bodů je zřejmé, že zejména krátkodobé imisní
hodnoty se nebudou příliš lišit. Při určení provozu je zohledněn vliv silnice 25220, která
s provozem budoucí čerpací stanice bezprostředně souvisí. Zvolená délka této komunikace je
pro zohlednění přiměřeného vlivu volena cca 300 m podél budoucího areálu a referenčních
bodů.
Výstupy výpočetního programu jsou určeny v tabulkách (Příloha H.3.), kde je uvedena pro
CxHy, pro VOC (vyjádřené jako TOC) a pro benzen maximální půlhodinová imisní hodnota,
pro SO2 , NO2 hodinová, pro CO osmihodinová imisní hodnota a pro tuhé látky vyjádřené
jako PM10 denní koncentrace.
Pro všechny znečišťující látky je dále uvedena průměrná roční koncentrace. Nedochází
k předkročení imisních limitů, a tak je doba překročení ve všech referenčních bodech nulová.
(Viz. tabulky v RS – příloha H.3. str. 9).
Všechny určené imisní koncentrace provozu, jsou pro vybrané znečišťující látky, pro které
jsou v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. určeny imisní limity, poměrně nízké. Roční koncentrace
NO2 je kolem hodnoty 0,1 µg/m³, tj. cca 0,25 % limitu (40 µg/m3).
Přírůstek roční koncentrace VOC ke stávající hodnotě pozadí vlivem provozu ČSPHM u
objektů v okolí je maximálně cca 1,2 µg/m3. Je dosažen u č.p. 1. Krátkodobá hodnota je
maximální u objektu č.p. 245 a činí cca 100 µg/m3, tj. 50 % nejvyšší přípustné krátkodobé
koncentrace určené pro TOC.
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Závěr rozptylové studie:
„Vzhledem ke stanoveným hodnotám nebude výstavba a provoz uvedené ČS PHM,
obchodního centra BILLA a objektu DUTY FREE v Brandově podél komunikace 25220 mít
podstatný vliv na znečištění ovzduší v okolí.
Vypočtené hodnoty imisí, pro které se obvykle uvádí nejistota výpočtů 20 %, jsou u
nejbližších objektů poměrně se značnou rezervou pod imisními limity určenými pro
ochranu zdraví“.(Ing. Talavašek str.11)
Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze označit za minimální a akceptovatelný.
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D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr zpracovatel zhodnotil ze všech podstatných hledisek problematiky
možného ohrožení ŽP. Na základě výstupů jednotlivých vlivů, jak je popsáno v předcházející
kapitole D.I, je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti:
a) vlivu na půdu
Realizace stavby bude mít určitý vliv na půdu, a to především z hlediska záboru ZPF v I. a
II. třídy ochrany. Tento vliv lze svým rozsahem i z hlediska významu považovat za mírně
negativní.
Jedná se o vynětí půdy ze ZPF, která je zařazena do I. a II. třídy ochrany. Její vynětí dle
Metodického pokynu je jen podmínečně možné a to jen při dodržení případných
kompenzačních opatření. (dle požadavku OSS).
Vytěžená půda při skrývce z plochy staveniště se v největší možné míře vrátí na původní
místo, popř. bude použito na sadbové a terénní úpravy.
V případě, že místní zeminu nebude možné z důvodu mechanických vlastností použít do
násypů a terénních úprav bude postupováno dle závěrů OSS ŽP MěÚ Litvínov.
b) vlivu na hlukovou situaci - na základě závěru autora Hlukové studie (příloha H.3.) lze
zhodnotit, že vliv provozu areálu, který zahrnuje provoz čerpací stanice PHM, obchodního
centra BILLA a obchodního objektu DUTY FREE, nepřesahuje v chráněném venkovním
prostoru ostatních staveb limit, který činí s ohledem na denní charakter provozu areálu 50 dB.
Intenzita provozu je volena teoretická, a to podle možností čerpání PHM. Dále jsou
zohledněny uvedené stacionární zdroje.
Pro vliv provozu jsou dodrženy limity ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve
venkovním prostoru. Maximální výpočtové hodnoty, které zohledňují intenzitu, odpovídající
možnostem čerpání PHM, odpovídají ze 70 % očekávané intenzitě dopravy po komunikaci
25220 v roce 2015 (tj. tankuje většina projíždějících vozidel). Takto určené imisní hodnoty
leží pod limitem, respektive v pásmu nejistoty výpočtu. Součtové hodnoty pozadí a vlivu
provozu areálu včetně čerpací stanice leží těsně pod limitem 55 dB. Míra ovlivnění okolí
závisí zejména na intenzitě dopravy po uvedené komunikaci.
Takto určené imisní hodnoty leží pod hygienic. limitem, respektive v pásmu nejistoty
výpočtu.
Součtové hodnoty pozadí a vlivu provozu areálu včetně čerpací stanice leží těsně pod limitem
55 dB. Míra ovlivnění okolí závisí zejména na intenzitě dopravy po uvedené komunikaci.
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c) vliv na ovzduší
- vliv v průběhu stavby: Při výstavbě nebudou bodové zdroje znečišťování ovzduší trvale
provozovány. Krátkodobě je možno počítat s provozem stacionárních zařízení spalujících
kapalná paliva.
- vliv v době provozu: budou instalovány 3 plynové kotle o výkonu 3 * 24 kW.
V areálu bude postaveno parkoviště pro 106 míst z toho (6 míst pro zdravotně postižené
osoby).
Určení vlivu na okolí bylo provedeno u nejbližších okolních obytných objektů. S ohledem na
skutečnost, že referenční body jsou zvoleny v bezprostředním okolí zdrojů, je vliv terénu
mezi zdroji a referenčními body, kde jsou počítány imisní hodnoty, naprosto zanedbatelný.
Všechny určené imisní koncentrace provozu, jsou pro vybrané znečišťující látky, pro které
jsou v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. určeny imisní limity, poměrně nízké. Roční koncentrace
NO2 je kolem hodnoty 0,1 µg/m³, tj. cca 0,25 % limitu (40 µg/m3).
Roční přírůstek koncentrace VOC ke stávající hodnotě pozadí vlivem provozu ČS PHM u
objektů v okolí je maximálně cca 1,2 µg/m3. Je dosažen u č.p. 1. Krátkodobá hodnota je
maximální u objektu č.p. 245 a činí cca 100 µg/m3, tj. 50 % nejvyšší přípustné krátkodobé
koncentrace určené pro TOC.
Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že vzhledem ke stanoveným hodnotám nebude mít
výstavba a provoz vliv na znečištění ovzduší v okolí.
d) vliv na faunu a floru a společenstva
Na základě zjištěných druhů je nutno požádat o udělení výjimky podle §56 zákona
č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z důvodu zásahu do biotopu, či
populace zvláště chráněného druhu, neboť lze následným provozem světelným a hlukovým
znečištěním předpokládat vliv na hnízdní populace křepelky polní a chřástala polního
v navazujícím území.
Předpokládají se přímé vlivy na rostliny, likvidace stávajícího mokřadního společenstva a
remízku.
e) vliv na ostatní složky ŽP
Ve všech ostatních složkách ŽP se vlivy záměru neuplatňují nijak významně.
Na základě provedených studií ale lze konstatovat, že význam těchto vlivů není takový, aby
vyloučil provedení posuzovaného záměru. Jako u každé stavby či technického zařízení tak
i tohoto záměru existuje určité riziko mimořádné události, jako jsou živelní pohromy apod.
Dnešní moderní stavby jsou ale navrhovány tak, aby byla tato rizika minimalizována.
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Údaje

o

možných

významných

nepříznivých

vlivech

přesahujících státní hranice
Vzhledem k plánovanému umístění záměru možné konstatovat, že žádné vlivy přesahující
státní hranice nelze v tomto území předpokládat.

Oznámení dle §6 zákona č.100/2001Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) – v rozsahu přílohy č.3 tohoto zákona. 56/80
Název záměru
ČSPHM a Obchodní centrum Billa, Brandov
OMC s.r.o.
Zadavatel:
Zpracovatel:

Mgr.Luboš Motl, držitel autorizace podle Zák.č.100/2001 Sb – Č.j.:1522/243/OPŽV/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o., Jiráskova 413, Litvínov, 417 633 256,731 411 700,
info@ees-servis.cz, www.ees-servis.cz

D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:
1. opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace
2. opatření realizovaná v době výstavby
3. opatření realizovaná v průběhu provozu
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.

D.4.1 Opatření realizovaná v době zpracování PD
Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházela ze současného stavu situace a dostupných
technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak,
jak se budou korigovat poznatky o vlivu záměru na prostředí.
 Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.

D.4.2 Opatření realizovaná v době výstavby
Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době
po uvedení stavby do provozu, je možno považovat precizní provedení všech stavebních
a montážních prací, dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené
technologie, pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav
celého technologického celku.
Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit:


řádnou technologickou přípravu - učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby
v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného
charakteru, dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich
součástí naftou(!),



běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní
provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu
určené a konstruované dle platných předpisů, staveniště vybavit potřebným množstvím
sorbentů ropných (DN1 Adsodan Plus, CHEZACARB etc.),
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veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně,
u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením
v souladu se zák. č. 185/2001Sb.
Opatření na úseku ovzduší

Prašnost
Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období
bude nutné zaměřit pozornost především na:


řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež
vykazují sklony k prášení,



úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě,



v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak
prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků.

Plynné emise
Plynné emise budou mírně negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace
a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na:


udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů,
zařízení a dalších mechanizmů,



dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků,
stavebních strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno,



technická zařízení využívající spalovacích motorů by měla splňovat emisní normu
EURO 3.
Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost


účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku
vzdáleností, vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení,



omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou, tvorbou překážek
šíření hluku,



vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.
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Opatření na úseku horninového prostředí a půdy





bude realizována skrývka svrchní vrstvy půdy a vytvořena její deponie pro pozdější
rekultivaci stavebníh záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území, po dohodě
s OSS.
nutně eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost
přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných
deštích apod.).
Opatření na úseku fauny a flóry




Technika a nástroje používané při realizaci záměru budou před začátkem prací
očištěny s cílem zabránit rozšíření diaspor nepůvodních druhů rostlin.
Uplatnění „BACI“ (Before-After Control-Impact).

K ochraně chřástala polního navrhujeme:
 První seč provádět nejdříve 15.8. až po provedení první seče lze využívat plochy
k pastvě.
 Druhou seč provádět v termínu od 30.9. do 15.11.
 Posečená hmota bude z pozemku odklizena a využita v rámci zemědělského podniku,
nebo s ní bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.
 Neprovádět seč skupinovým nasazením sekaček.
K ochraně Ťuhýka obecného navrhujeme:
 Na ochranu tohoto druhu zachovat a dlouhodobě podporovat keřové porosty.
 Kromě vhodných hnízdních příležitostí je důležitá dostatečná potravní nabídka,
zejména bezobratlých živočichů. Jejich výskyt významně ovlivňuje používání
chemických látek. Pokud je jejich aplikace nutná, měly by se používat v co nejmenší
možné míře a zejména vyloučit okraje polí, které jsou pro přežití mnoha ptačích druhů
klíčové.

D.4.3 Opatření realizovaná při provozu






srážkové vody ze zpevněných ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány
ropnými látkami, budou odváděny do kanalizace srážkových vod přes LAPOLy, které
budou zabezpečeny proti případnému vyplavení v období přívalového deště,
při provozu odlučovačů ropných látek bude pravidelně sledována kvalita vody na
výstupu z těchto zařízení; rozsah a četnost analýz bude prováděna dle požadavku
příslušného vodohospodářského orgánu,
budou dodrženy požadavky stanovených NV č.61/2003, č.229/2007 a č.450/2005 Sb.
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Vypracovat plán opatření pro případ havárie (dále jen Havarijní plán), ten schvaluje
příslušný vodoprávní úřad, může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel
závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku
(dle vyhl. 450/2005 Sb.).
 udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu tak, aby nemohlo
docházet ke zvýšení hlučnosti provozu,
 specifikovat prostory pro shromaždování nebezpečných odpadů a případných ostatních
látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci provozu uvažovaného
záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s
legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství,
 třídit odpad dle kategorizace, zajistit likvidaci a odstranění odpadů pouze se subjekty
oprávněnými k této činnosti,
 Pravidelně udržovat zelené plochy (sekání, kropení).
 Bude-li to nutné, provést měření při zkušebním provozu pro potvrzení a upřesnění
hlukových emisí.
 Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru
i do větraných místností.
 Provozovateli areálu bude doporučeno minimalizovat používání solí při zimní údržbě
parkoviště a dopravních napojení vzhledem k nižšímu znečištění odváděných
srážkových vod.
 V průběhu provozu udržovat parkoviště v čistotě, zejména po zimním období zajistit
odstranění posypových hmot vnesených vozidly a vlastní aplikací z ploch parkoviště i
ostatních obslužných ploch.




Pracovníci, kteří budou provádět obsluhu a údržbu zařízení, budou používat předepsané
osobní ochranné prostředky, dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
při údržbě nebo opravách zařízení čerpací stanice budou povinni používat vhodné
nejiskřivé nářadí při obsluze nebo údržbě zařízení.
Do zóny navržené pro stáčení bude po dobu stáčení zákaz vjezdu jiných motorových
vozidel. Prostory u výdejního stojanu se zařazují podle ČSN 650202 příloha A. Podle
uvedené ČSN jsou prostory uvnitř i v okolí stojanů pro motorovou naftu prostory bez
nebezpečí výbuchu.
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Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které

se vyskytly při specifikaci vlivů.
Ve stadiu zpracování tohoto oznámení bylo dostatek podkladových materiálů a vycházelo se
z realizace obdobných záměrů. Oznámení zpracováno dle příl.č.3 zák. č. 100/2001 Sb, a to na
současné úrovni poznání.
S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz lze předpokládat, že nebyly zanedbány
základní souvislosti a specifikace vlivů této stavby na životní prostředí. Při zpracování
oznámení se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a technologii nedostatky ve
znalostech nevyskytly.
Specifikace vlivů záměru na ŽP byla provedena na základě získaných podkladů
oznamovatele, zpracovaných odborných studií v oblasti vlivů na hlukovou situaci,
biologického hodnocení lokality a též na základě vlastních znalostí a zkušeností. Výhodou
byla dobrá znalost lokality.
Charakter záměru nedává předpoklad vzniku významných negativních vlivů na životní
prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (nacházející
se na okraji obce) není mimořádně citlivé na antropogení zásahy.
Předpoklady nedostatků ve znalostech a neurčitostí:
 Hodnocení hluku a imisní situace se provádí modelovými výpočty – zde je nutné
konstatovat, že každá výpočtová metodika může zahrnovat určité nepřesnosti.
Metody použité jsou vytvořeny na základě současného stupně poznání a nejsou a
ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale prognózou s přesností danou
současnými znalostmi. Při praktickém ověřování metod lze nalézt chybu ± 2 dB u
modelování hluku a do 20 % u modelování znečištění ovzduší. Nutno zdůraznit, že
jako vstupní hodnoty pro výpočty v HS byly zadávány hodnoty maximální (EIA
vždy posuzuje nejhorší možnou variantu) – přesto výstupní hodnoty splňují
zákonné limity.
Zpracovatel se přesto domnívá, že měl k dispozici všechny potřebné údaje pro objektivní
vyhodnocení vlivů oznamovaného záměru na životní prostředí a že další zpřesňující údaje,
které mohou vyplynout z navazujících stupňů projektové dokumentace, se nepromítnou do
charakteristik vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Míru takovýchto neurčitostí spolu s nepřesnostmi modelových výpočtů lze hodnotit jako
přijatelnou s ohledem na rozsah posuzování a s přihlédnutím ke zkušenostem s podobným
hodnocením záměrů.
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E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO
ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
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Pro posuzování vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/200 1 Sb. přichází do
úvahy pouze tato varianta:
Aktivní varianta - navržený záměr
Jedná se o realizaci záměru výstavby ČSPHM a OC Billa. Popis aktivní varianty včetně
vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B této dokumentace.
Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území,
různý poměr ploch v rámci skutečného využití (skladovací plochy, plochy parkoviště,
komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však nemůže ve svém důsledku ovlivnit
skutečný vliv na ŽP, který je dán záborem půdy a změnou dopravní situace.
Popis aktivní varianty včetně vstupů a výstupů je uveden v příslušných kapitolách části B
tohoto oznámení.
V této variantě je možné pouze řešit plochu zastavěnosti s ohledem na vliv ŽP.
Za variantní řešení mohou být považovány různé rozsahy zastavěnosti dotčeného území,
různý poměr ploch v rámci skutečného využití (umístění ČSPHM, OC Billa, specializované
prodejny Duty free, plochy parkoviště, komunikace, zeleň). Změna takovýchto poměrů však
nemůže ve svém důsledku ovlivnit skutečný vliv na ŽP, který je dán záborem půdy a dopravní
situací.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
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1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
1. Koordinační situace
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Zpracovatel EIA nemá k dispozici žádné další podstatné informace, které by vedly k jiným
závěrům, než je uvedeno v tomto oznámení.
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G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
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ČSPHM a OC Billa se specializovanou prodejnou Duti free bude komplexní službou pro celý mikroregion.
Součástí posuzovaného záměru je umístění veřejné čerpací stanice pohonných hmot na
katastrálním území obce Brandov.
Čerpací stanice pohonných hmot, která bude vybavena třemi, čtyř produktovými,
oboustrannými stojany pro výdej benzinu a motorové nafty. ČSPHM bude vybavena dvěma
dvouplášťovýma pojezdovýma nádržemi s obsahem 2 * 80 m3. Na čerpací stanici budou
prodávány 3 produkty – benzin NATURAL 95 a 98 a motorová nafta.
Výstavba (OC) Billa bude zabezpečovat značný sortiment potravinářského zboží
v požadovaném množství a ve vysoké kvalitě a specializovaná prodejna Duty free je typ
prodejny nabízející reprezentativní výběr potravinářského i nepotravinářského zboží.
Z hlediska ÚPD:
 Dle sdělení stavebního úřadu (SÚ) pro území záměru v obci Brandov není zpracovaná
územně plánovaná dokumentace (ÚPD). (Příloha H.1.).
Z hlediska ovlivnění složek ŽP:
 Záměrem bude dotčena půda v ochraně ZPF. Jedná se o půdy v I. a II. třídě ochrany.
 V souvislosti s realizací záměru nebudou ovlivněna zvláště chráněná území.
 Záměr se nenachází v ochranné zóně nadregionálního prvku ÚSES.
 Plocha uvažovaná pro záměr není součástí území Přírodních parků.
 Záměr se nenachází v území, jež není zařazeno do systému NATURA 2000.
Z hlediska ovlivnění lidského zdraví:
Vzhledem ke vzdálenosti posuzovaného záměru od hlukově chráněné zástavby bylo
možno předpokládat možné vlivy na hlukovou situaci. Z důvodu zjištění, zda nebudou
překročeny stanovené hygienické limity, byla zpracována hluková a rozptylová studie.
Z jejich závěrů vyplývá, že dotyčný záměr nebude mít vliv na hlukovou a imisní situaci
okolí.
V závěrečném vyhodnocení zpracovaného Oznámení tedy lze konstatovat, že všechny
posuzované faktory jsou v souladu s platnými legislativními předpisy.
Vzhledem k tomu, že ve většině složek životního prostředí se uvažovaný záměr neprojevuje
nijak negativně, je možné konstatovat, že
při splnění podmínek navrhovaných kompenzačních opatření v kapitole D/IV
je tento záměr
v dané lokalitě z hlediska vlivu na životní prostředí
realizovatelný.
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PŘÍLOHA
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Dílčí přílohy a studie
H.1. - Vyjádření stavebního úřadu ohledně souladu záměru s ÚPD.
H.2. - Stanovisko orgánů ochrany přírody, dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb.
z 25.05.2010
H.3. - Hluková studie a Rozptylová studie - Ing. Talavašek 5/2010.
H.4. - Základní inventarizační přírodovědný průzkum – Bc. Vít Tejrovský, X/2009.
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H.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou ÚPD.
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H.2. Stanovisko orgánů ochrany přírody, pokud jej vyžadují dle § 45i odst. 1 zákona 114/1992
Sb. ve znění zákona 218/2004 Sb.
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Právní předpisy a normy:
o Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
o Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů
o Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
o Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů.
o Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz. účinky hluku a vibrací.
o Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
o Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. 114/1992 Sb.
o Zákon č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
o Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
o ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu.
o Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
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Přehled zkratek
AOPK ČR
OSS
ÚSES
NRBC
RBC
NRBK
RBK
VKP
ČOV
VTE
EO
DOSS
OZE
ERÚ
ULK
KÚÚK
PD
ŽP
ČHMÚ
ZPF
TTP
HTÚ
BPEJ
REZZO
ZCHÚ
CHÚ
CHOPAV
CHLÚ
PO
EVL
KOD (SOD, OD)
CHOPAV
ZP
PD
SÚ
RD
RS
HS
k.ú
č.p.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
orgány státní správy
územní systém ekologické stability
nadregionální biocentrum
regionální biocentrum
nadregionální biokoridor
regionální biokoridor
významné krajinné prvky
čistírna odpadních vod
větrná elektrárna
ekvivalentní obyvatelé
dotčené orgány státní správy
obnovitelný zdroj energie
energetický regulační úřad
Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje
projektová dokumentace
životní prostředí
český hydrometeorologický ústav
zemědělský půdní fond
trvalý travní porost
hrubé terénní úpravy
bonitovaná půdně ekologická jednotka
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie 1-4)
zvláště chráněná území
chráněné území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
chráněné ložiskové území
ptačí oblast
evropsky významná lokality
kriticky (silně, ohrožený) ohrožený druh
chráněná oblast přirození akumulace vod
zemní plyn
projektová dokumentace
stavební úřad
rodinný dům
rozptylová studie
hluková studie
katastrální území
číslo parcelní
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Zpracovatel oznámení

Mgr. Luboš Motl – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 417 633 256
Fax.: 476 731 517
E-mail: lubos.motl@ees-servis.cz

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99.

9.6. 2010

____________________________
Mgr. Luboš Motl
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Hluková studie a Rozptylová
studie Ing. Talavašek 6 / 2010
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